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SMTlfr22-ARTER-VEN SETI, HEMODJYALJZ IC1N

SMT iTemel 1. Bobrek yetmezligi durumunda zararh maddelerin vucuttan atilabilmesi icin

tasarlanmis olmahdir.

SM n i l / i ' im

tanimlt

bilgilerf:

ma

2. Arter setinde kan pompasma gelen boliimtin capi yetiskin i$'m 6-12mm

arasinda, pcdiatrik icin 4-8mm arasinda olmahdir.

3. Arter ve ven setinde birer adet olmak uzere her set icin cihaza uyumlu 2

adet izolator setlerle birlikte verilmclidir.

4. Arter ve ven setleri farkh renkli olmahdir.

5. Ven seti uzerinde 1 adet mavi klemp ve infuzyon yolu yer almahdir. Venoz

seti ii/.crindc numune alma ve enjeksiyon icin silikon adaptor bulunmahdir.

6. Arter hatti uzerinde 1 adet kirmizi klemp, infiizyon ve heparin yolu

olmahdir.

7. Arter hatti uzerinde kan pompasi oncesinde arter basmcmi algilayan hat

bulunmahdir.

8. Yeliskin icin olan arter seti uzerinde arter yastigi veya kan pompasi oncesi

arter basmcmi algilayan hat bulunmahdir. Arter yastigi hastanm kateter

veya fistuliiniln yetersiz oldugu durumlarda kollobe olacak yumusakhkta

olmalidir.

9. Eriskin ve pediatrik icin arter-ven setinin her ikisinde de hava haznesi

(dripchambcr) olmah, infant arter ven setinde ise hacmi azaltmak icin

sadccc vcn seti uzerinde dripchamber olmalidir. Hazneler flcksible olmah,

kopuklenmcyi ve pihtilasmayi azaltici bir sekilde dizayn edilmis olmahdir.

Haznclerde basmc olcmek ve numune almak i9in 2 adet 9ikis adaptorii

olmahdir. Adaptorler uzerinde klemplcr olmahdir.

10. Ven drip chamber'inda pihti tutucu filtre olmahdir.

11. Klcmpler bukiilcbilir tirnak ayarh olmahdir.

12. Setin uclarmda diyalizcre ve fisttil ignelerine uyumlu emniyetli adaptorlcr

olmahdir.

st



SM malzeme

tammlama

bilgileri:

13. Biiltin seller torball olmahdir. Ven seti ucunda bosaltim torbasi en az 2 litre

kapasiteli ve klempli olmalidir. Torbalar asilabilir ozellikte, sivi klemplcri

acip kapatmaya dayamkh olmahdir.

14. Seller anlialerjik slerilizasyon yonlemi ile veya slandart sterilizasyon

yontemi ile steril edilmis, olmahdir. Kullanici tercihi dogrultusunda

degi?iklik gosterecektir.

Tcknik

OzellikJcri:

15. Ven setin iizerinde bulunan ven haznesinin kan giris ucu 2cm den faz)a

olmamahdir. (Hazne i^indeki kan giris ucu)

16. Tolal kan seti hacmi yetiskin arter ven seti i$'m 161ml iizerinde, pediatrik

arter ven seti i$in 111ml iizerinde ve infant arter ven seli icin ise 50ml'nin

uzerinde olmamahdir.

17. Seller yetiskin icin 400 ml/dk kan akimmi, pediatrik i$'m 200ml/dk kan

akimini saglamahdir.

Genel

Hiikumler:

J3 -

18. Setlerde kirilma, kopma olmamah, fleksible olmahdir.

19. Setlere ail bilgiler bir brosiirle kullanici servise verilmelidir.

20. Arter ven setleri ikisi aym ambalajda olmahdir,

21. Setin Standarl slerilizasyon yonlemi ETO, anlialerjik sterilizasyon yontemi

ise BUHAR vaya GAMA olmahdir. Teslim tarihinden ilibaren 2 yil siireli

sleril edilmis olmahdir.

22. §cffaf ve orijinal ambalajinda olmahdir. Ambalajm iizerindeki elikelte uriin

cins ve ozcllikleri, iirun kod numarasi, sterilizasyon yontemi ve tarihi,

uriinim son kullanma tarihi, gerekli uyanlar yazilmahdir.

23. Sel lek kullammhk olmahdir ve Universal (her cihaza uyumlu) olmahdir.



* V*

SMT1748 YUKSEK AKIMLI (HIGH-FLUX) DIYALIZOR (HOLLOW FIBER)

1 . Diyalizprler Hallow- fiber yapida olmahdir.

2. Diyalizfcrlerin dis yapisi kinlmalara karsi dayanikh olmahdir.

3. Diyaliz^r membrani maksimum 42°C dereceye kadar (107,6F) fonksiyon gorebilmelidir.

4. Membr&n en az 500 mmHg basmca dayanikh olmahdir.

5. Membran [9 ^api 160-240 mikron, membran duvar kalinhgi ise 20-60 micron arasinda
J

olmalidir.

6. Membran materyali sentetik yapida ve high-flux ozellikte (yuksek gecirgenlikli) olmahdir.

7. Maximal kan akim hizi 200-500ml/dk, diyalizat akimi ise 400-800 ml/dk arasinda fonksiyon

gorebilmelidir.

8. Baslangi9 kan volumu diisiik tutuldugunda da (30/70 ml/dk) fonksiyon gorulmelidir.

9. Diyalizorler steril ambalajda olmah, iizerinde teknik ozelliklerini gosteren bilgiler i9ermeli,

iizerinde sterilizasyon turu ve ge9erlilik siiresi belirtilmelidir.

10. Diyalizorler steril ambalajmda olmah, ambalajda teknik ozelliklerini gosteren bilgiler

bulunniftlidir. Sterilizasyon turii buhar, gama, iradyasyon, isi ve elektron beam olmahdir.
<f \r membrani diyaliz amnda kan tutmasi olarak bilinen (pihtilasma) duruma yol

12. Diyalizprlerin kan ve diyaliz giris 9ikislannda kontaminasyon riskini minimuma indirmek i9in

kapak t^ulunmahdir.

13. Diyalizprler 0.2m2 de lOOml/dk pompa hizmda, 300ml/dk diyalizat akis hizmda,; 0,6m2-l,6m2

ye kadar 200ml/dk pompa hizmda, 500ml/dk diyalizat akis hizmda; 1,6 m2 ve iizeri ifin 300

ml/dk pompa hizmda ( QB - 200 , QB - 300 ), 500 ml/dk diyalizat akis hizmda (QD - 500)

olmahdir. yiizey alanlarma gore kuf, ure, kreatinin, fosfat, B^vit ve iniilin klirens degerleri
*. i

asagidaki listeye uygun olmahdir.

Yiizey alani
|
i

Ultrafiltrasyon

Katsayisi

Ure Klirensi
•

Jl

0,2- 0,6

m2

;>7ml/h/

mmHg

;>76

ml/dk .

H/l /

1,0-1,1

m2

>27ml/h/

mmHg

>191

ml/dk

1,1-13
m2

>36ml/h/

mmHg

>185

ml/dk

1.4-1,5

in2

>38ml/h/

mmHg

>188

ml/dk
f

1.6-1.7

m2

>46ml/h/

mmHg

>192

ml/dk

1,8-1,9

ni2

>53ml/h/

mmHg

>267

ml/dk

2.0-2.2

m2

>58ml/h/

mmHg

>274

ml/dk

2,3 m2

ve ustii

>76ml/h/

mmHg

>292

ml/dk

Hall MAN



B12 Klirensi

i ;

Fosfat klirensi
;-

Kreatinin

klirensi

1 i i i i l i i i klirensi

•>34

ml/dk

>57

jml/dk

«>64

ml/dk

>20

>121

ml/dk

>167

ml/dk

>178

ml/dk

>68

>120

ml/dk

>170

ml/dk

>173

ml/dk

>86

>125

ml/dk

>174

ml/dk

>178

ml/dk

>88

>130

ml/dk

>177

ml/dk

>182

ml/dk

>97

>161

ml/dk

>227

ml/dk

>240

ml/dk

>113

>175

ml/dk

>239

ml/dk

>250

ml/dk

>122

>225

ml/dk

>271

ml/dk

>280

ml/dk

>166



DlYALiZOR TEKNIK OZELUKLERi

1-Diyalizorler sentetik olmahdir.

2-Membranlar "hollow - fiber" tipinde olmahdir.

3-Diyalizor 200 ml/dk kan akimi ve 500 ml/dk diyalizat akim hizmda asagidaki verilere sahip olmahdir.

a.Diyalizor yuksek etkinlikli olmahdir. Ultrafiltrasyon hizi 10 ml/saat/ mmHg

altmda olmamahdir.

b.Ure klirensi 180 ml/dk altmda olmamahdir.

c.Kreatin klirensi 170 ml / dk altmda olmamahdir.

i' j
d.Vitamin B12 klirensi 90 ml/dk altmda olmamahdir.

e.Fosfat klirensi 140 ml/dk'nin altmda olmamahdir.
!: i

4-Diyalizor membrani 500 mmHg'ye kadar transmembran basmcma dayanikli olmahdir.

5-Diyalizorun yikanmasi igin kullamlan serum fizyolojik miktan 1000 ml ustunde olmamahdir.
j

6-Diyalizor sterilizasyonu gama veya buhar sterilizasyon olmahdir. Sterilizasyon yontemi analiz

sertifikasi butunmalidir.

7-Uretim hatasi olan veya diyaliz islemi strasmda kirilan, patlayan diyalizdrler igin firma degi5tirmeyi
taahhut;,etmelidir.

8-Diyaliz,6rlerin CE belgesi olmahdir.

9-Teklif yeren firmalar §artname hukumlerini sagladiklarmi belgelemelidir.

10-Diya]izorleri verecek olan firmanm yetki belgesi ve ithal izin belgesi olmahdir.

11-Teklif veren firma teklif ettigi uriin ign istediginde en az bir Universite Hastanesinden

referans,almi§ olmahdir.
r

12- Diyalizor er unitenin ihtiyacma gore bir yil boyunca 2 ayhk peryotlarla gb'nderilmeli



SMT1 7-FJSTUL JCNESJ, ARTER-VEN

ernel 1. Hastanm fisttiline yerlestirilerek hemodiyali/. isleminin sorunsu/

gcrccklestirilmcsi icin tasarlanmis olmalidir.

2. Fistul igneleri iinitelerin istegi dogrultusunda 15G, 16G, 17G veya 18G

araliginda secenekleri olmalidir. igne uclan acili kesim, paslanmaz celik

yapida olmalidir.

3. Her iki f i s tu l ignesinde de igne boylan 2 - 3cm araliginda, fistul igneleri tiip

u/.unlugu 15- 30cm olmah, ayarli klemp ve kapakh olmalidir. Klempler sert

olmamahdir.

4. Arter fisttll ignesinde de dinamik kan akimmi saglamak ve ignenin damar

duvarma yapi§masmi engellemek icin 119 kismma yakm kenar deligi olmalidir.

5. Arter ignelerinin kirmizi, ven ignelerinin mavi renk kodlu kanatlan olmalidir.

6. Setler antialerjik sterilizasyon yontemi ile veya standart sterilizasyon yontemi

ile steril edilmi^ olmalidir. Kullamci tercihi dogrultusunda degisiklik

gosterecektir.

Tckniki

O/ellikkri:

7. Arter ven igneleri; puruzsiiz, apirojen, nontoksik ve atravmatik yapida

olmalidir.

8. Arter ve ven fistul uclari 360 derece kendi elrafmda doneeek sekilde olmalidir.

9. Igneler tiim arter - ven setleri ile uyumlu olmalidir.

Genel ,
»

Hukiimlcr:

-

10. Standart sterilizasyon yontemi ETO, antialerjik Stcrilizasyon yontemi ise

BUHAR vaya GAMA olmalidir. Tcslim tarihinden itibaren en az 1 yil siireli

steril edilmis olmalidir. Stcrilizasyon tarihi ve yontemi ambalaj uzerinde yazih

olmalidir.

11. Fistul igneleri arter ve ven olarak ayn ayn paketlenmis olmalidir.

12. Arter ven ignesi takim olmalidir ve her ikisi de aym firmadan tedarik

edilmelidir.

13. Criin hatasi sebebiyle kullamlamayan ignelA firma tarafmdan degi^tirilccektir.
/ "̂"x. .'


